Zmluva o predaji a kúpe pohonných hmôt, tovaru a služieb pomocou platobnej
karty spoločnosti MIVA, s.r.o. Svit
číslo 56
uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
I.
Zmluvné strany
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:

MIVA, s.r.o. Svit
Záhradná 918//18, 059 21 Svit
36 462 853
2020016262
SK 2020016262
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11814/P
Tatra banka, a.s.
2924859658/1100
Miroslav Vavrasek – konateľ spoločnosti

/ďalej len „predávajúci“/
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zriadený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená/ý:
/ďalej len „kupujúci“/

Technické služby Mesta Svit
05921 Svit, Štúrova 87
00186864
2021212545
SK2021212545
Zriadené uzns.MsZ č. 70/1991
VUB a.s.
1386557753/0200
Miroslav Vojsovič, 05921 Svit

ktorí po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzavreli túto
zmluvu o kúpe pohonných hmôt, tovaru a služieb pomocou platobnej karty spoločnosti MIVA, s.r.o. Svit
II.
Preambula
2.1 Obchodná spoločnosť MIVA, s.r.o. Svit ako predávajúci je prevádzkovateľ čerpacej stanici PL vo Svite , na ulici
Hlavnej č.851/51.
2.2 Obchodná spoločnosť MIVA, s.r.o. Svit je právnická osoba oprávnená na prevádzku čerpacej stanice v zmysle
platného Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 11814/P.
III.
Predmet zmluvy
3.1

Predmetom tejto zmluvy je:
a) predaj a kúpa pohonných hmôt, tovaru a služieb za použitia bezhotovostného platobného systému
platobných kariet MIVA, s.r.o. Svit, v hotovosti za použitia platobnej karty MIVA, s.r.o. Svit, alebo
kombináciou týchto dvoch foriem úhrady,
b)určenie podmienok pre poskytovanie platobných kariet MIVA, s.r.o. Svit,
c) poskytovanie služieb, spojených s využívaním bezhotovostného platobného systému MIVA, s.r.o. Svit,
d)spôsob finančného vysporiadania odberov, uskutočňovaných prostredníctvom platobných kariet a
poskytovaných služieb, spojených s využívaním bezhotovostného platobného systému.
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IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní bezhotovostného platobného systému MIVA, s.r.o. Svit, sú
upravené v obchodných podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmena obchodných podmienok a spôsob ich vykonania sú upravené v Prílohe č. 1.
V.
Kaucia
Kupujúci je povinný vydaním platobnej karty MIVA, s.r.o. Svit zložiť finančnú zálohu (ďalej len kauciu) na
účet predávajúceho v dohodnutej sume 0,- €.
Kaucia slúži na zabezpečenie zaplatenia pohľadávok a ich príslušenstva kupujúceho voči predávajúcemu,
ktoré vzniknú v prípade nezaplatenia ceny služieb kupujúcim dohodnutých touto zmluvou s poukazom na
prílohu č. 1 k tejto zmluve. V prípade ukončenia tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje kauciu vrátiť do 15
pracovných dní po vysporiadaní všetkých zmluvných vzťahov, a to vo výške závislej od prípadného
započítania všetkých dlžných čiastok kupujúceho voči kaucii.
VI.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 1 rok.
Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou písomnou dohodou pred uplynutím dohodnutej doby alebo
výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez
udania dôvodu. Od zmluvy môže okamžite odstúpiť jedna zo zmluvných strán v prípade podstatného
porušenia zmluvných povinností.
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že pohonné hmoty sú špecifickým tovarom, jeho dodanie vykonáva
predávajúci na základe dodávok výrobcu-distribútora pohonných hmôt a je na ich predaj oprávnený.
Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy nie je možné previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu obchodnej spoločnosti MIVA, s.r.o. Svit.
Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s obsahom tejto zmluvy a s obchodnými podmienkami uvedenými
ako Príloha č. 1 k tejto zmluve a zároveň prehlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky kupujúceho voči predávajúcemu nebudú predmetom
jednostranného ani vzájomného zápočtu s pohľadávkou predávajúceho z titulu kúpnej ceny tovaru.
Zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve,
podpísaných oboma zmluvnými stranami na tej istej listine. Zmeny uskutočnené inou formou sa považujú
za neplatné a pre zmluvné strany nie sú záväzné.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom
exemplári.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní výslovne prehlásili, že táto bola spísaná a uzavretá podľa ich pravej a
slobodnej vôle, že ju neuzavreli v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.

Vo Svite dňa : 23.11.2015

___________v.r.______________
predávajúci
MIVA, s.r.o. Svit
Miroslav Vavrasek – konateľ

Vo Svite dňa: 23.11.2015

__________v.r._______________
kupujúci
Miroslav Vojsovič
riaditeľ TS mesta Svit

